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MAANDVERSLAG JANUARI 2011 jaargang 2 nr.1 
1 januari  Gelukkig geen vuurwerk afgestoken in of in de nabijheid van het 
Park. 

2-4 januari het voederen gaat gewoon door. Smeerplekken elke dag leeg, 
Dat is bijna 1 kilo per dag. 

5 januari Kort gewerkt, wat blad geharkt en John de vogels gevoerd. 
Sneeuw is bijna weg behalve op de paden. 

 

6-9 januari Posters winterexcursie herzien in verband met samenwerking 
IVN/VNW tijdens de excursie. 

12 Januari Na het voeren regenverlet. 

13 januari Gevallen blad van de heideheuvel geharkt. Vogels gevoerd. Er 
groeit een Gele Trilzwam voor de opslag uit het Gazol ( padverharding ). 
Geen fototoestel bij, vanwege het slechte weer.  

14 januari Geen foto gemaakt van de Gele Trilzwam. Hij was zoek. 

15 januari Mail-actie  over het feit dat wij niet gewaarschuwd werden voor 
dreigende overstroming Bossche broek. 



17 januari We staan nu op een alarmlijst. ’s Avonds naar Zilveren Kracht, 
een initiatief van de Gemeente om vrijwilligers uit de wijk Zuid te werven. 
Kom 5 februari naar de manifestatie om  14.00 uur in “de Roos”, u kunt daar 
kennismaken met het werk van onze werkgroep en van vele anderen. Wij 
vertonen een korte video-impressie van het van “ het Park in 4 seizoenen “ 

18 januari Telefoontje van potentiële medewerkster, ze komt volgende 
week kennismaken. Maandverslag december aan haar gemaild. Thuis nieuwe 
serie vetbollen en smeervet gemaakt. 

19 januari Begonnen in zonneschijn en geëindigd in stromende regen. 
Hazelaar bloeit. 

20 januari Heerlijk weer. Bezoek van Kitty, van Dubbelepunt, zij heeft op 
de Beursvloer aangeboden onze folder te herzien. We besloten de folder te 
splitsen in een algemene folder om bij de VVV en dergelijke te verspreiden 
en een parkfolder waarin bijvoorbeeld de routebeschrijving naar het Park 
vervalt. Samen ontdekken we hele prille Sneeuwklokjes. 

23 januari 3 rondleidingen in het Park. Een onder leiding van de IVN-VNW-
gidsen en twee door eigen personeel, ondertussen werden de tuinvogels 
geteld. Joop heeft het een en ander op video vastgelegd voor de promofilm 
die in de maak is. Totaal deelnemers 21, 9 passanten hadden geen tijd, maar 
kregen folders mee. Gagel plotseling in trek bij de konijnen. 

Resultaten Vogeltelling:  
Boomklever 3, Boomkruiper 2, Ekster7, Fuut 2, Gaai 2, Groene specht 1, 

Groenling 2, Grote bonte specht 2, Heggenmus 1, Houtduif 3, Kauw 2, 

Knobbelzwaan 1, Koolmees 4, Meerkoet 2, Merel 3, Pimpelmees 4,  

Roodborst 4, Staartmees 9, Turkse tortel 2, Vink 2, Wilde eend 7, 

Winterkoning 1, Zwarte kraai 2,  

26 januari Tijdens tuinvogeltelling ontdekt dat de Steenuilkast verzakt is. 
We gaan de kast 1/8ste slag naar rechts kantelen anders kunnen de eventuele 
jongen niet rechtop staan en hun vleugels oefenen. Selma, nieuwe 
vrijwilligster, kreeg rondleiding en ging daarna aan de slag met bladruimen. 
Ze heeft al ervaring met natuuronderhoud en een redelijke plantenkennis. 
John bleef thuis, zijn amandelen zijn geknipt. Eigen website in de lucht met 
een proefpagina.	  www.heempark-s-hertogenbosch.nl 

27 januari Gagel met gaas beschermd. Moet extra gaas gekocht worden. 

29 januari Gagel bescherming afgemaakt. John weer in de running met 
vogelvoeren. 

31 januari Foto van de eik gemaakt. Zo koud dat een foto van 
Sneeuwklokjes niet lukte. Fabrieksvetbollen in de ban gedaan, Eksters 
hakken onderkant netje open en vliegen dan met de buit weg.  

 

 

 

 



 

 

Hoe staat de eik erbij? Elke maand 3 foto’s van de grote eik.  

   

30 november 31 december 31januari 

 

Agenda:  

5 Februari Vrijwillersmanifestatie van 14.00 uur tot 16.00 uur in “in de   
0000000000Roos” ,  Zuiderparkweg, met korte Powerpoint-impressie van  

“het Heempark in 4 seizoenen“ 
10 april Lente-excursie 14.00 + 16.00 uur met aandacht voor de 
ooooooooVoorjaarsbloeiers. 

 
Een presentatie is ook te zien op: 

http://www.ivn-s-hertogenbosch.nl>onze natuurgebieden > Heempark 

test onze web-site http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/ 

 
Al onze berichten zijn getypt in ecofont_vera_sans_regular.ttf en we sparen 
daardoor minsten 10 % inkt. 

Voorbeeld 
Een leuke natuurfilosofie is te vinden op:  
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-
Gezondheid/article/detail/1825533/2011/01/18/Column-Kenniscafe-een-
pissebed-op-Ameland.dhtml.  
	  


